
Україна та МВФ: історія 

взаємин 



Що таке МВФ? 

• МВФ – «кредитний союз» з 189 країн.  
• Будь-яка країна може приєднатися, виконавши деякі вимоги 

(щодо надання інформації про стан економіки та внесення 
«квоти підписанта», яка залежить від розміру економіки). 

• Мета МВФ – стабілізація глобальної економіки шляхом 
• спостереження за розвитком економічних та фінансових подій в 

світі, їх вплив на окремі країни та потенційні ризики (напр., 
торгівельні війни чи наслідки  COVID-19). 

• надання своїм членам порад щодо покращення економічного 
розвитку 

• надання короткострокових кредитів та допомоги країнам, які 
потрапили у скрутну ситуацію 

• Кредити фінансуються переважно з квот підписантів 
• Наразі кредитна спроможність МВФ складає близько 1 трлн. дол. 

США 

• Кредити надаються траншами, отримання яких залежить 
від виконання погодженої програми реформ 
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МВФ та Україна 

• Україна – член МВФ з 1992 року (розмір квоти ∼0.43%) 

• За цей час було 11 програм: 
• 2 програми EFF (Extended Fund Facility): 1998 та 2015 

• 9 програм  SBA (Stand-By Arrangement): 1995, 1996, 1997, 
2004, 2008, 2014, 2018, 2020 

• Загальна погоджена сума ∼ 81 млрд. дол. США 

• Кредитні умови ∼3% на рік 
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Чому МВФ? 

• «Позичальник останньої інстанції» 

• Низькі відсотки за кредит 

• Швидке прийняття рішень 

• Вплив на рішення інших кредиторів 
• Якщо МВФ не схвалює економічну політику країни, Світовий 

Банк не має права надати кредит; США та ЄС найімовірніше 
теж не захочуть ставати кредиторами 

• Програми реформ, які є умовами отримання 
кредитних траншів, головним чином формуються на 
базі фахових думок національних експертів, 
policymakers та технократів.  
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Програма SBY 2020 

• Основні пріоритети: 
• Економічна політика, спрямована на пом’якшення 

економічних наслідків кризи, в тому числі шляхом підтримки 
домогосподарств та бізнесу 

• Забезпечення незалежності НБУ та плаваючого валютного 
курсу 

• Утримання фінансової стабільності, в умовах пошуку 
механізмів відшкодування втрат від попереднього закриття 
неплатоспроможних банків 

• Продовження реформи державного управління та 
антикорупційних заходів 
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Програма SBY 2018 

• Основні пріоритети для економічної політики: 
• Продовження фіскальної консолідації для продовження 

зниження рівня публічного боргу 

• Продовження зниження рівня інфляції та дотримання 
політики плаваючого валютного курсу 

• Укріплення фінансового сектору, пошук механізмів 
відшкодування втрат банківських активів та відновлення 
банківського кредитування 

• Продовження окремих структурних реформ, зокрема 
покращення системи адміністрування податків, приватизації 
та корпоративного управління. 
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Погоджені обсяги фінансування та фактичне 
використання кредитів МВФ для України  

(станом на 15 липня 2020 року) 

Погоджений обсяг фінансування (млрд. дол. США) Фактично вибрані кошти (млрд. дол. США) 


